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Záverečný účet obce za rok 2016
Po skončení rozpočtového roka obec Farná súhrnne spracovala údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu .
Záverečný účet obce v súlade s ustanovením §16 ods.5 zákona SNR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/“ďalej len zákon“/ obsahuje :
1.Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3
2.Rozbor plnenia príjmov
3. Rozbor plnenia výdavkov
4. Výsledok hospodárenia za rok 2016
5. Bilancia aktív a pasív
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
7.Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 a §8 ods.5
8. Údaje o podnikateľskej činnosti obce
9.Tvorba a použitie peňažných fondov obce
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči PO a FO
11.Hodnotenie plnenia programov programového rozpčotu obce – vyhlásenie obce
o programovom rozpočte

1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2015 bol schválený rozpočet .
Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 a odsek 3 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Rozpočet bol schválený uznesením OZ dňa 10.12.2015 , č.uzensenia 102/2015
Súčasťou schváleného rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácií
obce,a to :
Základná škola
Základná škola s VJM

Podklad ku schodku celkového rozpočtu vrátane finančných operácií rozpísaný na obec a jej
rozpočtové organizácie k 31.12.2016
údaje čerpané z FIN 1-12
schválený
k 31.12.2016
celkové príjmy
1444735

upravený
k 31.12.2016
1139 157,65

čerpanie
k 31.12.2016
1112929,92
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celkové výdavky

1444735

1135227,75

1074671,31

Rekapitulácia úprav rozpočtu pre obec bez rozpočtových organizácií v EUR
V priebehu roka 2016 bolo vykonaných 12 rozpočtových opatrení , v súlade s ustanovením
§14 odsek 1 a odsek 2,zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z.z. a v súlade s ustanovením § 9 odsek 4 písmena b/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb. v z.n.p., O uvedených opatreniach obec vedie operatívnu evidenciu.
Boli vykonané rozpčotové opatrenia v rozsahu ,ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie,
a v rozsahu nad limit starostu obce, ktoré OZ schválilo k :
07.01.2016
31.08.206

31.03.2016
30.09.2016

30.04.2016
31.10.2016

30.06.2016
28.11.2016

23.12.2016

Prehľad o plnení rozpočtu v EUR vrátane zriadených rozpočtových organizácií
Bežné príjmy
BP – ZS VJM
BP- ZS
spolu P-BR

schválený
892735
0
0
892735

upravený
1043604,21
4623
4731
1052958,21

Plnenie
1019794,40
21015,82
4919,40
1045729,62

Bežné výdavky
BV ZŠ
BV ZŠ s VJM
spolu výdavky
BR

458 995
186 336
222 968
868 299

587 766,75
238 306,20
233 718,80
1059791,75

553 717,98
235 125,83
237 353,90
1026197,21

Kapitálové
príjmy
spolu príjmy KR
Kapitálové
výdavky
ZS VJM –zo ŠR
kapit. výdaj
spolu výdavky
KR
Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

207 200

7222

7222,86

207200
568 000

7222
67 000

7222,86
9937,00

0
568000

0
67000

30 000
39937,60

344 800

78 977,44

59 977,44

8436

8436

8436

Súčasťou predloženého výkazu o plnení rozpočtu sú aj nerozpočtované príjmy zariadení
školského stravovania.
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2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 obec
1 086 994,70 EUR
Rozpočet schválený
1 444 735

Rozpočet po úprave
1129 803,65

plnenie
1 086 994,70

Obec v roku 2016 dosahovala príjmy v súlade s ustanovením § 5 Zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a v znení zákona č. 361/2014 Z.z.
2.1 Bežné príjmy obec
Najväčšiu časť príjmovej časti rozpočtu tvorila tzv. podielová daň zo ŠR pre obec .
Podstatnú časť tvorili aj výnosy miestnych daní a poplatkov v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2.1.1.Daňové príjmy a poplatky

498 440,94 EUR

a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Farná činil 365 230,38 EUR ,čo
predstaovalo plnenie vo výške 100 % oproti rozpočtu, z toho 94 925,61 EUR bolo
použitých na originálne kompetencie obce na úseku vzdelávania .
b) Daň z nehnuteľností
predstavovala :

108 524,38 EUR

daň z pozemkov 2017
daň z pozemkov predchádzajúce roky
daň zo stavieb 2017
daň zo stavieb predchádzajcúce roky
daň z bytov
daň z bytov za predchádzajúce roky

92 531,85 EUR
6104,67 EUR
7779,65 EUR
2042,79 EUR
76,12
EUR
10,25
EUR

Tvorba opravných položiek k daňovým a nedaňovým pohľadávkam:
Obec pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupovala v súlade s Opatrením
MF SR z 8.augusta 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpčotové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy obce a vyššie úzenmne celky.
V súlade s ustanovením §15 odsek 5 uvedeného opatrenia obec tvorila opravné
položky najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžníci
úplne, alebo čiastočne nezaplatia a sú dlhšiu dobu po lehote splatnosti.
Opravné položky k daňovým pohľadávkam
Opravné položky k nedaňovým pohľadávkam

19 014,93 EUR
11 222,14 EUR
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Ostatné daňové príjmy
Ostatné daňové príjmy tvorili poplatky za psa, poplatky za zábavné HP, poplatky za
užívanie verejného priestranstva ,za zber a zneškodňovanie TKO a DsO.
Poplatky za psa boli za bežné obdobie rozpočtované vo výške 1259,62 EUR , minulé roky sa
evidovali nedoplatky vo výške 362,51 EUR .
Poplatky za zábavné hracie prístroje boli vo výškeč 3233,04 EUR.
Predpis na poplatku za TKO za bežné obdobie bol vo výške 20 556 EUR, plnenie
k 31.12.2016 bolo vo výške 14 286,93 EUR . Príjem na uvedenom poplatku za predchádzajce
roky činil 5523,13 EUR.

2.1.2. Nedaňové príjmy obce

67 783,34 EUR

Súčasťou plnenia rozpočtu obce za rok 2016 bol v súlade s ustanovením §5 odsek 1 písmeno b/
aj nedaňový príjem z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce , z činnosti obce a jej
rozpočtových organizácií .
a/Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
c/ ostatné príjmy , správne poplatky vrátane refundácií,vratiek

19 145,85 EUR
28 602,47 EUR
20 033,64 EUR

2.1.3 .Obec prijala nasledovné granty a transfery

479 505,34 EUR

bežné granty a transfery

469 759,31 EUR

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra/KŠÚ/
KŠÚ Nitra
KŠÚ príspev. na
výchovu a vzdelávanie
PK MŠ
Nenormatívne
prostriedky zo ŠR pre
ZŠ
Krajský ŠÚ Nitra

poskytnutá výška
transferu v EUR
352 963
12 000

účel poskytnutia
normatívne fin.prostr. na
regionálne školstvo
dohadovacie konanie

1411

3883

dopravné žiaci
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Krajský ŠÚ Nitra

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský ŠÚ
Obec – prenesený
výkon štátnej správy
Obvodný úrad
Obvodný úrad
MV SR
ÚPSVaR-ESF, ŠR
VÚC
Projekty
ÚPSVaR

4520
1031,20
5100
3000
7641,50
1211,80
3197
8692
420

vzdelávacie poukazy
učebnice
škola v prírode
lyžiarsky výcvik
stravné HN
školské potreby HN
Sociáln.znevýh.deti
asistent učiteľa
odchodné

1898,92
10,60
445,50
794,56

matrika
register adries
evidencia obyvateľstva
voľby
AČ zamestnanci
ostatné subjekty VS
koltúra

AČ podpora
zamestnanosti
VÚC
1250
kultúra
MF SR
Fond podpory umenia
spolu
469 759,31
Granty a transfery bežného rozpočtu boli účelovo použité v súlade s ich účelom.Nevyčerpané
finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi , finančné prostriedky nevyčerpané na
dopravné sa presunuli do rozpočtu 2017:
- ZŠ
- ZŠ VJM

67381,33

168 EUR
131 EUR

Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu
nákladovprenesenéhovýkonu štátnej správy mohla obec použiť na úhradu týchto nákladov
vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR na úhradu týchto nákladov prostriedky štátneho
rozpočtu obec zúčtovala v prospech svojho rozpočtu. / §7 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z.z./
2.2 Kapitálové príjmy
EUR
schválený rozpočet
207 200

upravený rozpočet
6899

skutočnosť
6899,86

Súčasťou kapitálového rozpočtu bol prijatý kapitálový transfer ,refinancovaná dph na
viackúčelové ihrisko z prostriedkov ŠR v sume 6899,86 EUR.
V pôvodnom návrhu rozpočtu boli rozpočtované prostriedky na financovanie bytovej výstavby,
v priebehu roka 2016 sa rozpočet v tejto časti ponížil , upravil rozpočtovým opatrením.
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2.3 Príjmové finančné operácie
EUR
schválený rozpočet
344800

upravený rozpočet
78977,44

skutočnosť
59 977,44

Finančné operácie predstavovali :
-

zostatok prostriedkov na bežnom účte z predchádzajúceho roka
vo výške 29 977,44 EUR
nevyčerpaný kapitálový transfer pre ZS s VJM vo výške 30 000 EUR z roku 2015
účelovo poskytnutý KŠÚ Nitra zo štátneho rozpočtu , vyčerpaný v roku 2016

2.4 Nerozpočtované príjmy obce
Súčasoťu čerpania rozpočtu obce sú aj nerozpočtované príjmy za stravné
a/ ŠJ pri MŠ vo výške 47227,80 EUR

2.5 Príjmy rozpočtových organizácii obce
Základná škola a Základná škola s VJM mala príjem v rozpočte na refundáciu nákladov pre
mzdy a odvody zamestnancov prijatých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku zo ŠR voči UPSVaR.
Zariadenie školského stravovania malo nerozočtované príjmy pri vlastných stravníkoch.
Organizácia
Základná škola
ZŠ s VJM
Príjmy RO
nerozpočtovanéZŠ VJM pre
zariadenie ŠJ

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť
4919,40
5959,57
15 056,25

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 vrátane RO
Rozpočet na rok
2016
1444735

Rozpočet
upravený
1135227,70

Skutočnosť
k 31.12.2016
1074571,30

% čerpania
94,6

3.1 Bežné výdavky obec
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Rozpočet na rok
2016
458995

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
587766,75

čerpanie

% čerpania

553717,98

94,2

Čerpanie výdavkov bežného rozpčotu podľa funkčnej klasifikácie
EUR
funkčná
klasif

oblasť

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

01.1.1
01.3.3.

Výkon a zák.orgán
Iné všeob.služby, matrika,
EO
Policajné služby
Ochrana pred požiarmi

335 215
2230

361 645,97
2878

341 502,52
2987,37

820
200

2070
200

1535,57
418,18

27000
2000

77603,82
27000
2000

76774,09
20422,33
0

2000
14550
2500
14100
1200
0
53100
4580
458995

3700
14550
2500
26700,07
2700
470
63748,89
0
587766,75

3700
12 697,05
2500
27834,59
1600
470
60713,93
265,36
553717,98

03.1.0
03.2.0
04.1.2
05.1.0
08.2.0
06.4.0
07.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
08.3.0
09.1.1
09.6.0

Všeob.prac.oblasť
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj
obce
–
štúdie,expertízy,ex.manazm
Verejné osvetlenie
Zdravotn.stredisko
Rekreačné a poštov služby
Kultúrne služby
iné spol.služby, OZ,cirkvi
údržba miestneho rozhlasu
Predprim.vzdeláv. MŠ
ŠJ vedľajšie služby MŠ
spolu bežné výdavky

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrili výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky, opatrovateľskej
služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
So mzdami povinnú zložku tvoria zákonné odvody na poistné do sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní.
Tovary a služby
Išlo o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Výdavky na externý manažment, na špeciálne služby, audit konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2015 .
3.5. Nerozpočtované výdavky obce
Výdavky za stravné v MŠ sa preposielajú na účet ŠJ pri ZŠ VJM . Pri materskej škole funguje
výdajná školská jedáleň.
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3.2 Bežné transfery
Obec v roku 2016 schválila VZN č. 1/2016 zo dňa 18. 02 .2016 , ktorý určila výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadeníé so sídlom v obci Farná v sume
94 925,61 EUR vyplatené z vlastných príjmov obce.
Originálne kompetencie
Materská škola
ZŠ ŠKD
ZŠ VJM ŠKD
ŠJ pri ZŠ

52 407,81
9157,68
9555,84
23 804,28

EUR
EUR
EUR
EUR

3.3 Kapitálové výdavky vrátane RO :
Rozpočet na rok
2016
568000

upravený 2016

Skutočnosť
k 31.12.2016
39937

67000

Výdavky kapitálového rozpočtu tvorili výdavky na:
- prípravná a projektová dokumentácia
Kompostáreň Farná
- vodovod Vinica
- Kompostáreň Farná
- kamerový systém
- kotolňa ZŠ VJM

% čerpania

4440 EUR
1397 EUR
3000 EUR
100 EUR
30 000 EUR

3.4 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2016
8436

upravený
rozpočet
8436

Skutočnosť
k 31.12.2016
8436

% čerpania

V rámci výdavkových finančných operácií obec splácala v roku 2016 návratné zdroje
financovania prijaté do rozpočtu obce v predchádzajúcom rozpočtovom roku , z dôvodu
preklenutia časového nesúladu medzi prijatou dotáciu zo štátneho rozpočtu a realizovanným
projektom.
Splácanie istiny dlhodobých bankových úverov mesačne podľa zmluvyných podmienok banky
- Rekonštrucia a modernizácia VO s cieľom úspory

3936 EUR

- splácanie DBU na obecné trhovisko

4500 EUR
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Obec v priebehu roka použila návratné zdroje financovania na vyrovnanie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce na bankovom účte v banke povolené prečerpanie.
Zostatok k 31.12.2016 bol v súlade so zákonom nulový.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola
Základná škola hospodárila v roku 2016 v rámci svojho schváleného rozpočtu.
Finančné prostriedky ,ktoré obdržala ako nomratívne zo štátneho rozpočtu tie boli vo výške
186 400 EUR. Výdavky rozpočtovej organizácie vrátane normatívneho a nenormatívneho
financovania zo ŠR, a vrátane originálnych kompetencií na ŠKD 9328,32 EUR , boli v roku
2016 vo výške 235 125,83 EUR. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 preposlaný ku
koncu roka na účet zriaďovateľa bol 2100 EUR.
Základná škola s VJM
Základná škola s VJM hospodárila v roku 2016 v rámci svojho schváleného rozpočtu.
Finančné prostriedky ,ktoré obdržala ako nomratívne zo štátneho rozpočtu tie boli vo výške
152 849 EUR.
Originálne kompetencie obce na rok 2016 boli na ŠKD 9555,84 EUR , na ŠJ vo výške
23 804,28 EUR.
Výdavky bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie vrátane normatívneho a nenormatívneho
financovania zo ŠR, v roku 2016 boli vo výške 237 353,90 EUR. Zostatok finančných
prostriedkov k 31.12.2016 preposlaný ku koncu roka na účet zriaďovateľa bol 8500 EUR.
Škola v roku 2016 vyčerpala finančné prostriedky zo ŠR na výmenu okien v sume 30 000 EUR ,
ktoré sú súčasťou kapitálového rozpočtu.
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu v tom
BP obce
BP ZŠ
BP ZŠ VJM
Bežné výdavky spolu v tom
BV obce
BV ZŠ

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
1 045 729,62
1 019 794,40
4919,40
21 015 82
1 026 197,71
553 717,98
235 125,83
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BV ZŠ VJM
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - schodok
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu
nevyčerp.fn.prostr.zo ŠR
Upravený VH bežného a kapitálového rozpočtu-schodok
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce vrátane FO prebytok

237 353,90
19 531,91
7 222,86
7222,86
0
39 937,60
9937,60
30 000
- 32 714,74
-13 182,83
299
- 13 481,83
59 9770,44
8436
51 541,44
1 112 929,92
1 074 571,31
38 358,61

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý z príjmových finannčých operácií a z prebytku
hospodárenia bežného rozpočtu . Schodok KR bol spôsobený ,že sa na kapitálového výdavky
v ZŠ VJM použili finančné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka pridelené zo
štátneho rozpočtu vo výške 30 000 EUR.
Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku hospodárenia obce vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na dopravné v sume 299 EUR.
Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010 v prílohe č. 1 k Záverečnému účtu
Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva je strata vo výške 18 876,44 EUR.
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

PS k 01.01.2016 v EUR

KS 31.12.2016

Majetok spolu

2 650 850,10

2 509 569,59

Neobežný majetok spolu

2 536 734,61

2447 933,66

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

1439,95

1439,65

Dlhodobý hmotný majetok

2 260 249,13

2171 448,18

Dlhodobý finančný majetok

275 045,53

275 045,53

Obežný majetok spolu

113 882,78

61 183,22

z toho :
Zásoby

933,61

Zúčtovanie medzi subjektami VS

486,47

Dlhodobé pohľadávky

7688,20

9365,12

Krátkodobé pohľadávky

39 000,96

29 620,31

Finančné účty

65 773,54

21 497,79

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0

700

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0
krát.
Časové rozlíšenie

232,71

452,71

PASÍVA
Názov

PS 01.01.2016 v EUR

KS 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 650 850,10

2 509 569,59

Vlastné imanie

1 808 3390,73

1 760 215,58

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

19,89

6315,33

Výsledok hospodárenia

1 808 319,84

1 753 900,25

Záväzky

95 812,06

75 592,12

2400

2400

Dlhodobé záväzky

31 888,35

18 364,09

Krátkodobé záväzky

33 991,74

35 694 ,93

Bankové úvery a výpomoci

27 531,97

19 133,10

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Časové rozlíšenie

746 698,31

673 761,69

Prehľad o výnosoch a nákladoch za rok 2015 a rok 2016
a/ náklady obec v EUR
50* spotrebované nákupy
51* služby
52*osobné náklady
53* dane a poplatky
54* ostatné nákl.prev.
činnosť
55* odpisy ,rezervy
56* finančné náklady
58* náklady na transfery
a náklady z odvodu príjmov
Náklady spolu

rok 2016
121 077,54
81 240,16
348 095,20
0
7204,25

rok 2015
113 229,29
113 585,36
327 177,99
0
3764,07

103 825,99
815,26
47 188

178 279,05
2011,02
56 091

709446,42

794 137,78

rok 2016
15 687,93
502 089,27

rok 2015
12 834,31
456 053,08

31 865,37

33 996,02

2400

3183,04

138 526,57

164680,82

690 569,98

670 805,15

b/ výnosy obec v EUR
60* tržby za vlastné výkony
63*Daňové a colné výnosy z
poplatkov
64* ostatné výnosy
z prevádzk. činnosti
65* zúčtovanie rezerv
a opravn.položiek
69* výnosy z transferov
z rozpočtu prijmov
obce,VÚC,ŠR

Výnosy spolu

6.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
a/ dhodobé záväzky
- iné záväzky / depozit
- záväzky zo sociálneho fond
b/ krátkodobé záväz

18 364,09 EUR v tom:
12 220,03 EUR
6 144,06 EUR
35 694,93 EUR v tom:
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-

voči dodávateľom
prijaté preddavky
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daň.úradu
ostatné –depozit voči RO

8396,56 EUR
1701,33 EUR
14 289,39
9 640,74 EUR
1 666,91 EUR

Obec v predchádzajúcich rozpočtových rokoch uzatvorila
úverové zmluvy na účelové
preklenovacie krátkodobé úvery , ktoré sa v priebehu roka pravidelne splácali v súlade
s uzatvorenou zmluvou , a dlhodobé bankové úvery sa v roku 2016 splatili.
Poskytovate
ľ úveru

Účel

VÚB a.s. DBU-Ob.trhovi
VÚB a.s. DBU-VO spoluč

Výška
Výška
Zabezpečenie
prijatého úroku
úveru
úveru
2016
21 78,87 307
biankozmenka
17023,39 186
biankozmenka

Zostatok
k 31.12
2016
11303,44
7829,66

Splatný

062019
062019

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie na základe podanej
žiadosti

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-2ZMRS
Nádas
TJ Klas
CVČ Levice
PZ DROP
Kynologická záchranná služba
Csemadok
Reformovaná cirkev

500
1650
2000
50
800
100
500
150

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3500
1650
2000
50
800
100
500
150

8. Podnikateľská činnosť
Obec má vydané živnostenské oprávnenie , no obec v roku 2016 nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahovala príjem.
Obec zabezpečuje zo svojho rozpočtu len verejnoprospešné služby pre svojich občanov v k.ú.
obce Farná.
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9. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho
fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016 bankový účet 2137267653/0200
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- bankové poplatky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
35,44

3,60
31,84

Peňažný fond rozvoja obce
Obec prebytok prostriedkov hospodárenia obce v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004
Z.z. v z.n.p.. používa v ďalších rokoch na rozvoj obce .
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel -

%

úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
6978,35
2704,78

3539,07
6144,06

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnym účelovým fondom.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec v roku 2016 mala schválený finančný rozpočet bez programovej štruktúry.
Návrh na uznesenie OZ:
a/ Obecné zastupiteľstvo vo Farnej prerokovalo Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
b/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením §16 odsek 10 písmeno a/ Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov , celoročné hospodárenie obce s výrokom „bez výhrad“
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